
 

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6433-139 

текући рачуни:  200-2291760107001-18;                                    

265-2010310003850-51; 205-601-31;  

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 

Број: 1266 

Датум: 24.11.2020. 

 

 

 

 

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

    ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:  

 

- Промо материјали и активности 2020. (за посебне промо-акције) – 

 

 

 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку добара: Промо материјали и 

активности 2020. (за посебне промо-акције) (поз. на бр. 1.110/20). 

 

Потребан нам је промо – едукативни материјал за посебне догађаје, према структури приказаној у 

приложеној табели.  

 

Напомена: 

- Наручилац обезбеђује дизајн;  

- Наручилац задржава могућност измене димензија појединих артикала, о чему ће понуђач бити 

благовремено обавештен о променама. 

 



Спецификација едукативног материјала за посебне догађаје 

 

Ставка Опис Изглед Кол. 

(ком) 

Цена/ком 

 дин, без 

ПДВ-а 

Укупно 

дин, без 

ПДВ-а 

Едукативни апарат за шумски 

wellness 

Смарт Watch фит, 

Детекција засићења 

кисеоником, 

детекција нивоа 

стреса, пулсни 

оxиметар, праћење 

откуцаја срца, 280 x 

456 HD 

резолуција,1,6-инчни 

дисплеј 

  

 

 

 

 

2 

  

едукативне вунене лоптице од ређене вуне, 

пречника 8цм, са 

симболом храста 

 50   

едукативне мараме за шумски 

wellness 

памучне, зелене боје, 

димензија 45x45цм 

 50   

простирке од вуне-за едукативне 

радионице 

јагњећа кожа, 

шишана, сиво-браон 

 20   

дрвене шоље парени орах, пречник 

11цм, дужина са 

дршком 19цм, висина 

4,5цм 

 10   

дрвене чиније-већа парени орах пречник 

22цм, висина 9,5цм 

 8   

дрвене чиније-мања парени орах пречник 

22цм, висина 4,5цм 

 8   



Табла 1 (код улаза у парку са леве 

стране) 

 

                                                                                                                           

димензије:  

140/180× 150 цм                                                                                                                      

материјал: постојећа 

дрвена табла   

штампа: штампање 

текста акрилном 

бојом за дрво 

туферима и 

шаблонима од 

самолепљиве фолије 

4/4 
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Троугласте табле за стубиће (3 у 

парку, 3 код колибе) 

 

 

 

Димензије: два 

једнакостранична 

троугла базе 10цм, 

кракова 12цм                                                                 

Материјал: 

прохромски лим 

д=2мм, прохромске 

шарке 2x20мм                                                            

Штампа: 

самолепљива фолија 

10x10цм, 1/0 пун тон                                                                                  

Дорада: сечење на 

меру, спајање база 

троуглова шаркама 

аргонским варењем, 

бушење три рупе у 

угловима доње плоче 

са упуштеном главом 

и шрафљење 

прохромским вијцима 

20мм у дрвену 

конструкцију, резање 

контуре животиње у 
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самолепљивој фолији 

и апликација на доњу 

плочу                 

Тираж: 6 ком, 6 

мутација налепнице 

(6 трагова различитих 

животиња)                                                 

Поред стубића, 

обезбедити бетонски 

отисак трага 

животиња. 

Табла Шума 1 (на стази ка 

рибњаку) 

 

димензије: 160x62цм                                     

материјал: алубонд 

д=4мм                             

штампа: самолепљива 

фолија 158x60, 4/0 

пун колор                                                           

дорада: сечење на 

меру, сечење 3 

облице д=4мм                                                                

штампа: самолепљива 

фолија 158×60 цм, 4/0 

пун колор                                                     

дорада: сечење на 

меру, сечење 3 колута 

д=30мм, шлајфовање 

лица и наличја 

колутова, заштитни 

премаз паралоидом, 

шрафљење са задње 

стране 20 мм и 

лепљење иликонским 

лепилом, монтажа 

плоче на 

конструкцију 
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Табла Шума 2 (у парку) 

 

димензије: 150x62цм                                     

материјал: алубонд 

д=4мм                             

штампа: самолепљива 

фолија 148×60,4/0 

пун колор                                                           

дорада: сечење на 

меру, сечење 8 рупа 

Ø10мм. Кроз 4 рупе 

са леве стране 

провуће уже од 

конопље Ø8мм. Са 

једне стране ужета 

везати чвор 

(провучено уже кроз 

рупе на табли са леве 

стране, чвор остаје са 

задње стране, па 

везати нови чвор са 

чеоне стране који 

фиксира уже за 

таблу). Са друге 

стране ужета у уже 

уметнути метални 

клин и обезбедити 

везу клина и ужета 

намотајима 

синтетичког конца у 

боји. Дужина сваког 

ужета 150 цм, укупно 

за сва 4,600 цм                                    

тираж: 1 ком 
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Табла Шума 3 (код пристана у 

дебелој гори) 

 
 

 

Димензије: 125x62 

Материјал: алубонд 

д=4мм                                 

Штампа: 

самолепљива фолија 

123x60цм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: сечење на 

меру, сечење 

полуоблице д=30мм, 

шлајфовање лица и 

наличја полуоблице, 

заштитни премаз 

паралоидом, 

шрафљење са задње 

стране плоче 

прохромским вијцима 

20мм и лепљење 

силиконским 

лепилом, монтажа 

плоче на 

конструкцију 

Тираж: 1 ком 
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Табла Шума 4 (у парку) 

 

Димензије: 150x62цм 

Материјал: алубонд 

д=4мм                             

Штампа: 

самолепљива фолија 

148x60цм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: сечење на 

меру, лепљење 

фолије. 

Налепнице за паззле: 

Димензије: 

25цмx10цм 

Материјал: 

алуминијумски лим 

д=0,66мм 
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Штампа: 

самолепљива фолија 

4/0 

Дорада: бушење 4 

рупе у угловима, 

лепљење за подлогу 

од дрвета, шрафљење 

са по 4 порхомска 

шафа 15мм 

Количина: 1 ком 

Табла Шума 5 (код пристана у 

дебелој гори) 

 

Димензије: 150x62цм 

Материјал: алубонд 

д=4мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

148x60цм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: сечење на 

меру, лепљење, 

монтажа плоче на 

конструкцију 

Тираж: 1 ком 

Дорада: на алубонд 

плочи просецање 6 

квадратних отвора 

16x15,5цм, са задње 

стране лепљење 6 

подложних лимова од 

поцинкованог лима 

д=0,66мм димензије 

20x20цм, са 

налепљеном принт-

фолијом штампаном 

4/0 пун колор 

Вратанца: 6 комада 

Димензије: 

150x150мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

150x150мм,  
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4/0 пун колор 

Дорада: савијање 12 

прохромских шарки, 

монтажа шарки и 

уградња 6 ручица за 

отварање, уградња 6 

неодијумских магнета 

Ø 10мм са задње 

стране у упуштене 

кружне рупе 

Табла Животиње 1 (у парку, код 

пењалице) 

 
 

Димензије: 150x62цм 

Материјал: алубонд 

д=4мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

148x60цм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: на алубонд 

плочи просецање 8 

округлих отвора 

16x15,5цм, са задње 

стране лепљење 8 

подложних лимова од 

поцинкованог лима 

д=0,66мм димензије 

20x20цм, са 

налепљеном принт-

фолијом штампаном 

4/0 пун колор 

Вратанца: 8 комада 

Димензије: 

150x150мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

150x150мм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: савијање 8 

прохромских шарки, 

монтажа шарки и 

уградња 8 ручица за 
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отварање, уградња 4 

неодијумских магнета 

Ø 10мм са задње 

стране у упуштене 

кружне рупе. 

Тираж: 1 ком 

Табле Животиње 2 (код колибе) 

 

Димензије: 125x62цм 

Материјал: алубонд 

д=4мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

123x60цм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: сечење на 

меру, лепљење, 

монтажа плоче на 

конструкцију 

Тираж: 1 ком 

Дорада: на алубонд 

плочи просецање 6 

квадратних отвора 

16x15,5цм, са задње 

стране лепљење 6 

подложних лимова од 

поцинкованог лима 

д=0,66мм димензије 

20x20цм, са 

налепљеном принт-

фолијом штампаном 

4/0 пун колор 

Вратанца: 6 комада 

Димензије: 

150x150мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

150x150мм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: савијање 12 

прохромских шарки, 

монтажа шарки и 
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уградња 6 ручица за 

отварање, уградња 6 

неодијумских магнета 

Ø 10мм са задње 

стране. 

Табла Животиње 3 (код колибе) 

 

Димензије: 150x62цм 

Материјал: алубонд 

д=4мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

148x60цм, 4/0 пун 

колор 

Дорада: сечење на 

меру, лепљење, 

монтажа плоче на 

конструкцију 

Тираж: 1 ком 

Дорада: на алубонд 

плочи просецање 5 

квадратних отвора 

16x15,5цм, са задње 

стране лепљење 5 

подложних лимова од 

поцинкованог лима 

д=0,66мм димензије 

20x20цм, са 

налепљеном принт-

фолијом штампаном 

4/0 пун колор  

Вратанца: 5 комада 

Димензије: 

150x150мм 

Штампа: 

самолепљива фолија 

150x150мм, 4/0 пун 

колор 
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Табла Животиње 4  

(у парку негде код куле)  

 

• Димензије: 

150x52цм 

• Материјал: алубонд 

д=4мм 

• Штампа: 

самолепљива фолија 

148x50цм, 4/0 пун 

колор 

• Дорада: сечење на 

меру, лепљење, 

монтажа плоче на 

конструкцију 

• Тираж: 1 ком 

• Дорада: на алубонд 

плочи просецање 6 

квадратних отвора 

16x15,5цм, са задње 

стране лепљење 6 

подложних лимова од 

поцинкованог лима 

д=0,66мм димензије 

20x20цм, са 

налепљеном принт-

фолијом штампаном 

4/0 пун колор 

• Вратанца: 6 комада 

• Димензије: 

150x150мм 

• Штампа: 

самолепљива фолија 

150x150мм, 4/0 пун 

колор 

• Дорада: савијање 12 

прохромских шарки, 

монтажа шарки и 

уградња 6 ручица за 

отварање, уградња 6 

неодијумских магнета 

Ø 10мм са задње 

стране. 
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Табла вода 5 (на стази ка 

рибњаку) 

 

Димензије: 125x62цм 

• Материјал: алубонд 

д=4мм 

• Штампа: 

самолепљива фолија 

123x60цм, 4/0 пун 

колор 

• Дорада: сечење на 

меру, лепљење, 

монтажа плоче на 

конструкцију 

• Тираж: 1 ком 
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Табла Вода 3 (парк код ораха 

гледа на бару) 

 

• Димензије: 

125x62цм 

• Материјал: алубонд 

д=4мм 

• Штампа: 

самолепљива фолија 

123x60цм, 4/0 пун 

колор 

• Дорада: сечење на 

меру, лепљење, 

монтажа плоче на 

конструкцију 

• Тираж: 1 ком 
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Укупно: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рок испоруке: најкасније до 20.12.2020. 

 

Укупна цена: ____________________ дин, без ПДВ-а. 

 

Укупна цена: ____________________ дин, са ПДВ-ом. 

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

Плаћање: ________ дана (мин 10, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре. 

 

Понуда треба да садржи јединичну и укупну цену исказану са и без ПДВ-а, рок и начин плаћања. 

 

 

Место испоруке треба да буде на паритету фцо:  

ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Ср. Митровица“, Инфо центар „Обедска бара“, 22417 Обреж (Пећинци).  

  

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу: ЈП “Војводинашуме”, 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са напоменом: Понуда за набавку Промо материјали и  

активности 2020. (за посебне промо-акције), или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, 

путем мејла до 02.12.2020. год. до 15 час. на мејл адресе:  

 

ivana.vasic@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs 
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